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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên tuyền, phổ biến,   

giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng 

 

 

 
 

Thực hiện Công văn 3586/SYT-TTrS ngày 19/9/2020 của Sở Y tế về việc  

tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo như sau: 
 

1. Tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên 

 Hằng năm và hằng quý Chi cục đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật, trong đó có lồng ghép tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ 

thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế về phòng, chống tham 

nhũng như: Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế 

hoạch số 2241/KH-SYT ngày 17/8/2017 của Sở Y tế triển khai thực hiện 

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trong ngành Y 

tế; Công văn số 1812/SYT-TTrS ngày 14/6/2019 về việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 91/KH-TU ngày 09/5/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng… 

2. Kết quả công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

Tuyên truyền trực tiếp trong các buổi họp giao ban đầu tuần, gửi qua 

email để công chức, người lao động tự nghiên cứu, ngoài ra Chi cục đã kết nối 

mạng Internet để công chức và người lao động truy cập vào các trang web, báo 

điện tử để tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của 

Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 

Qua tuyên truyền, phổ biến, công chức và người lao động tiếp thu đầy đủ, 

nắm vững các nội dung từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá 

trình thực thi công vụ nên trong thời gian qua không có dấu hiệu tham nhũng 

trong đơn vị (có Biểu số 01, Biểu số 02 đính kèm). 



Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH. 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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